
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ліцею_______ В.С. Малиновська 

01.10.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ  

Сквирського академічного ліцею № 2  на 01 - 25 жовтня 2019 року 
 

 

№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

1 Пр. місяця Всеукраїнський місячник шкільної бібліотеки  (за окремим планом). С.Г.Сергійчук  

2 Пр. місяця Моніторинг адаптації до навчання першокласників.  Н.І.Соболь  

3 Пр. місяця Моніторинг адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання.  М.А.Петриченко  

4 01 жовтня 
Міжнародний день музики. 

С.Я.Муренко,  

уч. 1 – 4 класів 

 

5 04 жовтня День учителя Л.М.Гаркуша 

Педагоги-організатори 

 

6 07 – 11 

жовтня 
 Ознайомлення учнів 11-их класів з умовами та термінами проведення ЗНО-2020. 

 Формування списків випускників 2020 року для отримання документів про освіту. 

М.А.Петриченко 

Кл.керівники 9 – 11 кл 

 

7 01 - 07 

жовтня 

Прийом атестаційною комісією: 

 заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію з метою підвищення 

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), про перенесення строку атестації; 

 заяв від працівників, включених до списків осіб, які підлягають черговій атестації,  про 

присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду); 

 подання директора або педагогічної ради закладу про позачергову атестацію з метою 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження 

ним рівня професійної діяльності. 

В.С.Малиновська 
Члени атестаційної 

комісії: 
Петриченко М.А. 

Хомяк Т.В., Соболь Н.І. 

Гаркуша Л.М., Несторук Н.О. 

Щур Л.П., Омельченко О.С. 

Мельник О.В., Гурківська Н.В. 

Щуревський О.М. 

Мошинська О.В.,  

Гандзюк Б.О. 

 

8 08 - 11 

жовтня  

Заходи (за окремим планом) з відзначення Дня захисника України. 

Участь в районному тижні козацької слави (за окремим планом) 
Л.М.Гаркуша 

Педагоги-організатори 

 

9 09 

жовтня 

Засідання атестаційної комісії № 1: 

1. Розгляд заяв педпрацівників. 

2. Розгляд подання керівника або педагогічної ради закладу.  

3. Затвердження списків педагогічних працівників, які будуть атестуватися в 2020 році. 

4. Прийняття рішення про перенесення строку чергової атестації (за потреби). 

5. Закріплення членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які 

атестуються, для надання і консультативної допомоги. 

6. Затвердження графіків проведення атестації. 

В.С.Малиновська 

Члени атестаційної 

комісії 

 



№ Дата Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

10 11 жовтня День художника Н.О.Несторук 

Учителі 1 – 4 класів 

 

11 До 

18 жовтня 

І етап (шкільний) учнівських олімпіад  з навчальних предметів у 2019-2020 н.р.(за окремим 

графіком, графік на стенді розкладу уроків) 
М.А.Петриченко  

12 23-25 

жовтня 

День визволення України від фашистських загарбників  Л.М.Гаркуша 

Педагоги-організатори 

 

13 25  

жовтня 

День безпеки життєдіяльності перед канікулами М.А.Петриченко, 

Н.І.Соболь 

 

14 Протягом 

місяця 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників на базі КНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» (за окремим графіком): 

 07.10 – 18.10 – Л.М.Дудка 

 21.10 – 01.11 – І.М.Мандзюк 

М.А.Петриченко  

15 Протягом 

місяця 

Моніторинг системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2020 році. В.С.Малиновська,  

атестаційна комісія  

 

16 Протягом 

місяця 

Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури  

(директор, заступники, медична сестра, класні керівники). 
В.С.Малиновська 

 

 

17 Протягом 

місяця 

Забезпечення функціонування  офіційного сайту ліцею, сторінок школи у Facebook та Twitter. М.А.Петриченко  

18 28 жовтня –  

03листопада 

ОСІННІ КАНІКУЛИ ДЛЯ УЧНІВ 1 – 11 КЛАСІВ 

(за окремим планом) 
В.С.Малиновська  

ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНСТРУКТАЖІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (записи у класний журнал) 

1 01-04 

жовтня 
 Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе. 

 Інструктаж з безпеки дорожнього руху, правил поведінки на вулиці, техніки безпеки під 

час їзди на велосипеді та мопеді. 

 

 

 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

2 07 – 11 

жовтня 
 Спеціальні заняття з  протипожежної безпеки та цивільного захисту щодо 

попередження пожеж у ліцеї та вдома, правил поводження з незнайомими і 

вибухонебезпечними речовинами, безпечного поводження на водних об’єктах та льоду. 

 

3 15 – 18 

жовтня 
 Щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів.  

 Відпрацювання практичних дій згідно з планом евакуації на випадок виникнення 

пожежі. 

 

4 21 - 25 

 жовтня 
 Щодо правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул.  

 


